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ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL LOPADEA NOUA

HOTARAREA Nr.27 /2017
Privind aprobarea valorii investitiei

Reabilitarea, moderniz re^ gi dotarea ciminului cultural Lopadea Noui

Consiliul local al comunei Lopadea Nouajudetul Alba, ales in bazaHotararii nr.29
din de 24.06.2016, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.06.2A1!

Avdnd in vedere Expunerea de motive a primarului comunei LOPADEA NOUA,
jud. Alba la Proiectul de hot5rAre privind aprobarea valorii de investifie a
Proiectului ,,Reabilitarea, modernizarca gi dotarea cdminului cultural Lopadea Noui"
cu o valoare totala de 1.789.735,1I lei din care: L115.202,19 lei valoare
eligibila si674.532,92\ei valoare neeligibila, rezultatainbaza contractului de finantare
nerambursabila nr. C0760CN00031570100176122.09.2016 si actele aditionale ulterioare,
incheiat cu Agenlia pentru Finanfarea Investiliilor Rurale.

- OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea sbsortiei
fondurilor europene;

- HG nr.126212009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
7912009 cu modificarile ulterioare

Avizul favorabil al comisiei buget finante si cultura din cadrul consiliului local
In temeiul dispoziliilor art.36 alin.l,2.lit.b.si art.45(2) din Legea Administraliei

Publice Locale rc.215/2001. republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

HOTARASTE: 
]

Art.l. Se aproba valoarea de investilie a Proiectului " Reabilitarea,modernizarea gi

dotarea cdminului cultural Lopadea Noui" cu o valoare totala de I .789.735,1 1 lei din
care: l.l 15.202,19lei valoare eligibila si 674.532,92 lei valoare neeligibila, rezultata in
baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CN0003 I 57010017 6/22.09.z\rc
si actele aditionale ulterioare, incheiat cu Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale.
Art.2. Primarul comunei LOPADEA NOUA, jud. Alba va duce la indeplinire

prevederile prezentei HOTARARI.
Hotararea a fost adoptata cu un numar de I I voturi favorabil valabil exprimate din totalul
de 1l consilieri in functie si I I consilieri prezenti .

P rczenta hotarare se comun ica :

Primarului comunei Lopadea Noua
Institutiei Prefectului Judetului Alba
Fondului de garantare a Creditultri rural - IFN
Serviciului coritab il itate
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